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انتقاد از برخی تبعیضها علیه زنان
عضو فراکســیون امید با اشــاره به نامهای که هفته گذشته
خطاب به رییسجمهوری نوشــته بود گفت :بــه آقای روحانی
نامه نوشتم که مقام معظم رهبری مسئولیت را به عهده شورای
امنیت ملی گذاشته اســت و شما به عنوان ریاســت این شورا
داستان را تمام کنید .جلسه فوقالعاده تشکیل دهید و کار امروز
را به فردا نسپارید.
به گزارش اعتمادآنالین ،الیاس حضرتی ،عضو فراکســیون
امید در مراسم بزرگداشت پدر شهیدان اسماعیلی حاضر شد تا از
مشکالت کنونی کشور بگوید .او در این مراسم به مساله تبعیض

جنسیتی اشــاره کرده و خواستار شــد که جایگاه ویژهای برای
حضور زنان در ورزشگاه در نظر گرفته شود.
حضرتی در ابتدای این مراســم گفت :اگر زنان تصور کنند به
سبب جنسیتشان نمیتوانند موقعیتهای اجتماعی به دست
آورند ،از فرزندانشــان حضانت کنند ،آزادانه به مسافرت بروند،
حق طالق داشته باشند و انتخاب رشته مورد عالقهشان را داشته
باشند ،احســاس تبعیضی به وجود خواهد آمد که مثل کوره از
داخل میسوزاند .الیاس حضرتی با طرح این سوال که چرا امروز
در مورد تلگرام با چنین مشکالتی مواجه شدیم ،خاطرنشان کرد:

به این خاطر که به رسانههای داخلی میدان فعالیت و اجازه حرف
زدن ندادیم .رســانه اگر صادقانه مسائل و مشکالت را مثل یک
آینه صاف منعکس نکند ،مردم واقعی نگاه نمیکنند .گفتم من
اینجا هستم و گوش من کنار دست شماست و میتوانید هر زمان
که اراده کردید ،گوش من را بکشید .اگر ایرادی در کار من است،
به من بگویید تا به جریان اطالعرســانی به مردم ادامه بدهم .اگر
دست و پای من را ببندید ،بیبی سی و رسانههای خارجی وسط
صحنه میآیند و آن وقت دستتان به آنها نمیرسد.
نماینده تهران همچنین گفت :متاسفانه ما مدتها است که
خبرگزاریها و روزنامههــای داخلی را نابود کردهایم .فاتحهاش
را خواندیم و حلوایش را خوردیم .دیگران که میداندار بشــوند،
برای شــما امنیت ملی هم نمیگذارند؛ چرا که افســار به دست

کسان دیگری افتاده است .ما اگر نتوانیم اعتماد بین حاکمیت و
مردم را تنظیم کنیم ،خیلی از مسائلمان حل نمیشود .راهحل
مسائل کشور بازگشــت به حکومتداری بردبارانه ،صبورانه و با
تدبیر است .منحرف و فاســد دانستن همه مسئوالن مشکلی را
حلنمیکند.
او همچنین با اشاره به مســاله حصر خاطرنشان کرد :خیلی
چیزها است که میتواند سمبل وحدت باشد و موج همبستگی
ایجاد کند .من جزو کسانی بودم که با وجود مسئولیت در ستاد
آقای کروبی ،با حرکت  88موافقت نکردم .تشخیص من این بود
که این حرکت مطابق منافع ملی نیست .به هر حال آن حوادث
رخ داد و حاال  8سال از آن ماجرا میگذرد .اگر قرار بود حادثهای و
گناهی باشد ،تنبیه انجام شده است.

«امید»های تهران جلسه مشترک برگزار کردند
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انتخاب شهردار در کانون گفتگوها

احمدینژادعقالنیتسیاسی
خود را از دست داده است

محمد نبــی حبیبی با محکوم کــردن حمله
آمریکا ،انگلیس و فرانســه به سوریه گفت :جبهه
مقاومت باید پاسخ قاطع به بزن دررو آمریکا بدهد،
ترامپ با حماقت خود در جنگی ســهمگینتر از
جنگ عراق و افغانستان فروخواهد رفت.
به گزارش ایلنا ،محمد نبــی حبیبی در پایان
نشست دبیران حزب موتلفه اسالمی با بیان این که
ترامپ بدون اجازه کنگره و شورای امنیت سازمان
ملل بــا همراهی لندن و پاریس به ســوریه حمله
کرد،گفت :او تمام قواعد بینالمللی را زیرپاگذاشت
تا شکست تروریستها در سوریه را التیام ببخشد.
ویافزود:جبههمقاومتبایدرژیمصهیونیستی
را با همان ابزاری که آمریکا به ســوریه حمله کرد
مورد هدف قرار دهد تا آمریــکا بفهمد دوران بزن
در رو گذشته است .دبیرکل حزب موتلفه اسالمی
انهدام اغلب موشکهای شلیک شــده به سوریه را
قدرتنمایی دمشق دانســت و تاکید کرد :انهدام
این موشکها توان نظامی سوریه را نشان میدهد،
درحالــی که هنوز از ســامانه اس  ۴۰۰و اس ۳۰۰
سوریه اســتفاده نکرده است .حبیبی خاطرنشان
کرد :ترامپ با حماقت خود در جنگی سهمگینتر
از جنگ عراق و افغانستان فروخواهد رفت و در آنجا
جبهه مقاومت کمر استکبار را خواهد شکست .وی
افزود :حمله آمریکا و شرکا ،نقض حقوق بینالملل
بود و این به جبهه مقاومت اجازه میدهد تا آتش به
اختیار ،رژیم صهیونیستی را به همین بهانه تنبیه
کند.
دبیــرکل حزب موتلفه اســامی تصریح کرد:
اینکه آمریکا اعالم کند حمالت محدود بوده و پایان
یافته است ،نباید از دیدگاه سوریه و جبهه مقاومت
کار تمام شده تلقی شود بلکه باید حق مقابله به مثل
محفوظ بماند .دهها هزار رزمنده در سوریه و لبنان
باید آماده پاسخ مناسب باشند .وی با اشاره به بیانات
مقام معظم رهبری گفت :واقعا حمله به ســوریه
یک جنایت است .آمریکا باید تاوان این جنایات را
بپردازد و پذیرای هزینه آن باشد .حبیبی در ادامه
به توطئه عربســتان در منطقه اشاره و تاکید کرد:
وقتی هزینه موشکپرانیهای آمریکا را عربستان
پرداخته اســت ،بنایرایــن باید در انتظار پاســخ
موشکی جبهه مقاومت و سوریه نیز باشد .دبیرکل
حزب موتلفه اسالمی با اشاره به نامه ۴۳نفر از وزرای
دولت احمدی نژاد به انحرافات او گفت :متأسفانه
احمدینژاد عقالنیت سیاسی خود را از دست داده
اســت و با آن همه مستندات از جرایم بقایی ،هنوز
از او دفاع میکند .او در مســیر انحراف تنها مانده
اســت و حاضر نیســت نصیحت هیچ ناصحی را
بپذیرد .وی اظهــار کرد :احمدی نژاد عمال بهانه به
فتنهگران میدهد تا به توطئههای خود علیه نظام
استمرارببخشد.
وی در ادامــه با اشــاره بــه اقدامــات دولت
درخصوص مهــار قیمــت ارز اظهار کــرد :باید
از اقدامــات دولت در ایــن باره حمایــت کرد .ما
درگذشــته به دولت هشــدار داده بودیــم که در
فضای مجــازی توطئههایی علیه اقتصاد کشــور
شکل گرفته اســت اما آنها باور نمیکردند .اکنون
رئیس کل بانک مرکزی اعتراف دارد که در تلگرام
دشــمنان انقالب خوابهایی بــرای برهم زدن و
اخالل در نظام پولی و مالی کشور دیدهاند .حبیبی
گفت :برخی فکر میکردند در فضای مجازی تنها
تهدیدات امنیتی وجود دارد ،اما اکنون فهمیدهاند
که بخشــی از جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران
در فضــای مجازی به ویــژه تلگرام ســاماندهی
میشــود .دولت اشــتباهات خــود را در فرصت
دادن به پیام رســانههای دشمن باید جبران کند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی افزود :دولت باید به
تحرکاتی که در ترکیه ،کردستان ،عراق و اماراتو...
در مــورد تضعیف پــول ملی صــورت میگیرد
خاتمه دهد.وی با تأکید بر شــعار سال  ۹۷مبنی
بر حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی گفت :تمام
توطئههایی که در حــوزه اقتصاد صورت میگیرد
نشان میداد که دولت باید سرعت خود را در اجرای
اصول متقن اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاستهای
اصل ۴۴قانون حمایت از تولید ملی باال ببرد و در پی
پدیداری یک عزم ملی برای اجرای این سیاستها
باشد .پشــتوانه پول ملی باید تولید ملی باشد،تا
دولت بتواند از این بحرانها و توطئهها به سالمت
عبورکند.
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اســتعفای نجفــی بــازار گمانهزنی در
خصوص شــهردار بعدی تهران بســیار داغ
کرده اســت و در همین راســتا نمایندگان
تهران در مجلس و اعضای شــورای اسالمی
شهر تهران استعفای شهردار تهران و مسائل
مرتبط با آن را مورد بررســی قرار دادند .روز
گذشته سیدفرید موســوی با اعالم این خبر
گفته است که «  51نفر اعضای مجمع امید
متشکل از نمایندگان تهران و اعضای شورای
شــهر تهران ،تاکنون جلســاتی را از ابتدای
تشکیل شــورای شهر داشــتهاند و طی این
جلسات درباره مباحثی همچون شهرداری،
مسائل زیست مردم تهران و مصالح عمومی
مردم مورد بحث و بررســی قــرار میگیرد.
عضو مجمع نماینــدگان تهران با بیان اینکه
درباره انتخاب شهردار نمایندگان به صورت
مصداقی ورود نمیکنند ،افزود :پیش از این
هم همفکری نمایندگان تهران و شورای شهر
تهران موجب شد تا بتوانیم در بودجه عمومی
و شــهرداری تصمیمات خوبی را در الیحه
بودجه سال  97اتخاذ کنیم و نباید فراموش
کنیم که شــهرداری نقش مهمی در زندگی
روزمره مردم دارد .وی در پایان نیز تاکید کرد
موفقیت در شورای شهر مطمئنا در کارنامه و
سبد مجلس و لیست امید هم قرار میگیرد.
مطابقمیثاقنامهعملشود
در همین رابطه نیز روز گذشــته و پیش
از برگزاری این جلســه ،رییس فراکســیون
امید مجلس اعالم کرد :اعضای شورای شهر
باید مطابــق میثاقنامهای که امضا کردند به
تعهداتشان پایبند باشند و به آن عمل کنند
که طبیعتا احترام به رای مردم گذاشــتن و
حضور در شورای شهر است .محمدرضا عارف
با رد برخی شایعات از جمله احتمال شهردار
شــدنش ،تصریح کرد : :اعضای شورای شهر

عارف:اعضای شورای شهر طبق میثاق نامه عمل کنند

باید به رای مردم احترام بگذارند و در شورای
شهر حضور داشته باشــند .ما میثاقنامه را
گرفتیم برای اینکه اجرا شــود و انتظارمان از
تمام اعضای شورای شهر در تمام شهرستانها
این اســت که به امضا و میثاقشــان احترام
بگذارنــد و این خواهش و دغدغه ما اســت.
او با اشــاره به عملکرد اعضای شــورای شهر
تهران ،خاطرنشان کرد :آنها باید به تعهدات
خود مطابق میثاقنامه عمل کنند که طبیعتا
احترام به رای مردم و حضور در شورای شهر
است .به گزارش اعتماد آنالین ،عارف تاکید
کرد :شهردار باید یک شخص کارآمد و توانا
باشد تا بتواند مشکالت شهر را حل کند و این
اولویت اصلی ما اســت .همچنین شــهردار
بعدی تهــران باید بتواند تعامــل خوبی را با
تمامی نهادها و کســانی که در ارائه خدمات
در شــهر و رشد و توسعه شــهر نقش دارند،
داشتهباشد.

تهران باید براساس نگاه اکثریت
رایدهندگانادارهشود
همچنین فاطمه سعیدی یکی از اعضای
هیاترییسهفراکسیونامیدمجلسبااشاره
به اهمیت و توجه به نظر و خواســت اقلیت
بهعنوان یکی از الزامات دموکراسی ،بر لزوم
به کرسی نشستن نظر اکثریت در اداره امور
تاکید کرد و گفت :شهروندان پس از اتفاقات
اخیر درشهرداری تهران ،منتظر هستند که
خروجی تصمیم شــورا را ببینند .سعیدی
با اشــاره به مطالبات مــردم در حوزههای
مختلف اجرایی اظهار کرد :امروز دیگر مردم
از ما نمیپذیرند که بگوییم نمیگذارند کار
کنیم .مردم رای دادهاند و باید اثر رایشــان
را ببینند .بنابراین شــورای شهر تهران در
انتخاب شــهردار پایتخت بایــد مدیری در
ســطح ملی ،پاکدست و توانمند را انتخاب
کند .نماینده اصالحطلب مــردم تهران در

نگاه

مجلس شورای اسالمی همچنین با تاکید بر
لزوم پایبندی به رای و نظر مردم که برآمده از
انتخابات است ،تاکید کرد :شهر باید مطابق
میل آن کسانی اداره شود که اعضای شورا را
انتخاب کردهاند .البته رعایت حقوق اقلیت
هم از الزامات دموکراســی است اما اکثریت
رایدهندگان منتظر هســتند تا ثمره رای
خود را ببینند .از این جهت انتخاب شهردار،
پیام مستقیم به رایدهندگان است؛ پیامی
که میتوانــد در تصمیم بعــدی آنها برای
مشارکت در انتخابات و حتی امید به اصالح
موثرباشد.
تکذیب شایعات درباره شهرداری
در این میان نیز حســن رسولی یکی از
اعضای شــورای شــهر تهران درباره شایعه
شهردار شدن چهره هایی چون محمدرضا
عارف  ،گفته اســت که « بر اساس شناختی

کــه از آقای دکتــر عــارف دارم ،طرح این
موضوع را بیاساس میدانم ،ولی باید ایشان
را ببینم و جویا شــوم .یکی از قولهایی که
ما به موکالنمان و حتی قبل از انتخابات در
شــورای عالی سیاســتگذاری به ریاست
آقای دکتر عــارف به مــردم دادیم این بود
کــه از ظرفیت و جایگاه شــهرداری و همه
دارایی های مادی و معنوی آن برای اجرای
پروژههای سیاسی  -انتخاباتی و رسیدن به
اهداف سیاسی استفاده ابرازی نکنیم .کما
اینکه قبل از انتخاب همراه با اکثریت مطلق
 21نفره شورای شــهر در شهریور سال 96
نیز یکــی از محورهای پیمان نامه ما با آقای
دکتر نجفی این بــود که او قول بدهد هوس
رئیس جمهور شــدن نــدارد و او این کار را
کرد » .او همچنین درباره شــایعه شهردار
شدن محسن هاشمی نیز تصریح کرد :یکی
دیگر از مواد میثاق نامه این است که احدی از
اعضای شورای شهر پس از اخذ رأی میلیونی
مردم برای قبول هر نوع ســمت ،تصدی و
شــغلی که قابل جمع شــدن با مسئولیت
عضویت در شورای شهر نباشد ،از شورا خارج
نشود .بنابراین همه اعضای شورای اسالمی
شهر تهران اخالقا پذیرفتهایم که در عمل به
وظیفهنمایندگیتاپایاندورهایکهبهماحق
وکالت دادهاند ،فقط نماینده مردم باشــیم.
رســولی همچنین درباره احتمال شهردار
شدن اســحاق جهانگیری  ،افزود :برداشت
من این است که آقای دکتر جهانگیری نیز
در این شرایط حســاس در دولت جاخالی
نخواهــد داد و اطمینــان دارم آقای دکتر
روحانی هم با هوشمندی و کیاستی که دارد،
چنین یار وفاداری را که بیشــترین کمک
را به او در دولت و بهخصــوص در انتخابات
سال  96ریاســت جمهوری کرد ،از دست
نخواهدداد.

خبر

الریجانی در واکنش به حمله اخیر آمریکا:

رفتار برخی کشورها تأسفآور است
رئیس مجلس شورای اســامی گفت :حمله
آمریکا ،انگلیس و فرانسه به ســوریه وحشیانه و
خالفنظاماتبینالمللیبود.
به گزارش خانه ملت ،علی الریجانی در نشست
علنی روز گذشــته مجلس شــورای اسالمی در
نطق پیش از دســتور با بیان اینکه سالروز بعثت
نبی مکرم اســام را به نمایندگان و ملت بزرگوار
تبریک و تهنیت عرض می کنم ،اظهار داشت :این
روز مظهر مسیر کمال انسانیت و اتحاد مسلمانان
است اما با کمال تاسف در روز گذشته و در چنین
روز وحدت آفرینی برای مسلمانان ،شاهد بودیم
که سه کشور آمریکا ،انگلیس و فرانسه خالف همه
نظامات بین المللی به یک کشور اسالمی وحشیانه
حملهکردند.
رئیس مجلس شــورای اســامی بیان کرد:
تاسفآورتر اینکه برخی کشــورهای اسالمی در
کنار رژیم صهیونیستی و سران کفر از این جنایت
حمایت کردند .اولین سوالی که در ذهن شکل می
گیرد این اســت که چه علتی عامل چنین اقدام
غیرقانونی بوده است؟ ادعای این سه کشور بر این
است که دولت سوریه در روزهای گذشته از سالح
شیمیایی استفاده کرده است و علت موفقیت نظام
سوریه در اخراج تروریســت ها از حومه دمشق،
استفاده از چنین سالحی بوده است.
الریجانی ادامه داد :در مقابل دولت های سوریه
و روســیه ادعای این سه کشور را تکذیب کردند و
خواستار رسیدگی مجامع بین المللی شدند و مگر
نه این است که برای رسیدگی به این امور نظامات
بین المللی تدبیر کرده است؛پس چرا بدون رعایت
این ضوابط و با عجله چنین تهاجمی سامان داده
شد .چنین دستاویزی نمی تواند وجاهت داشته
باشد،موضوع اصلی را باید در جای دیگر جست و
آن تحوالت اخیر در صحنه سوریه است.
رئیــس نهاد قانونگذاری کشــور بیــان کرد:
سالهاســت که با کمــک کشــورهای بزرگ و
برخی دولــت های یاغی منطقه اطراف دمشــق
النه تروریست ها شده بود و هر زمان با سالح های
پیشرفته دمشــق را ناامن می کردند.اقدام اخیر

ارتش سوریه پاکســازی این منطقه بود کاری که
کشورهای حامی تروریســت ها باور نمی کردند
در زمان نسبتا کوتاه عملی گردد .لذا پیش دستی
سعودی ها در تقدیم اموال ملت خود به آمریکایی
ها کــه در کمال فضاحت صــورت پذیرفت آنان
را ترغیب به بمباران ســوریه کرد تا به تصور خود
معادلهراعوضکنندومجدداپناهگاهتروریستها
را احیا نمایند .اینکه آیا با چنین اقدام غیرقانونی به
هدف خود می رسند سرابی بیش نیست.
وی افــزود :در این  7 ،6ســال اخیــر اینگونه
ماجراجویی ها وجود داشــت کــه هربار ناموفق
بودند و آنچه ماند صرفا یک ژست قلدرمابی بود؛اما
خیانت برخی کشورهای مســلمان در این گونه
کثافت کاری سیاســی در اذهان توده های مومن
باقی خواهد ماند .آیا این اقدام برای آن ها ذلت آور و
خجالت آفرین نیست که در روز بعثت پیامبر(ص)
که روز وحدت مســلمانان اســت این کشورها با
خوشحالی در کنار سران کفر و تروریست ها قرار
گرفتند و با مسرت خیانت خود را اعالم کردند.
رئیس مجلس شورای اســامی گفت:در این
حادثهصفمنافقانکههلهلهکنانپشتیبانسران
کفر بودند ،برای ملل اسالمی بسی بیشتر رنج آور
است؛کشورهایی که در مجامع بین المللی بطور
مستمر از وحدت اســامی و حقوق انسان ها دم
می زنند و در پشت صحنه یک دست در حمایت
از تروریســت ها دارند و با دست دیگر اموال خود
را تقدیم ســران کفر می کنند که بر ملل اسالمی
هجومببرند.

غالمعلیدهقان:

بهجای منافع جناحی به منافع ملی بپردازیم
یــک عضو شــورای مرکزی حــزب اعتدال و
توسعه گفت :در شرایط فعلی با توجه به التهابات
بینالمللی با تالشهــای رئیسجمهور آمریکا و
ولیعهد عربســتان و همچنین شرایط ا قتصادی،
سیاســی و اجتماعــی جامعــه احــزاب باید از
طرفداریهای جناحی بپرهیزند و به منافع ملی
بیاندیشند.
به گزارش ایسنا ،غالمعلی دهقان در ارتباط با
اولویتهای احزاب برای فعالیت سیاسی در سال
پیشرو اظهار کرد :واقعیت این اســت که احزاب
در همه جای دنیا به عنوان یــک گروه ازنخبه ها
مسئولیتهایی را در راستای بهبود اوضاع کشور
به ویژه در رابطه انســجام ملی و وحدت همگانی
برعهده می گیرند .این فعال سیاسی اصالح طلب
با اشاره به شرایط پیش روی کشور در سال جاری
به لحاظ موضوعات داخلی و همین طور موضوعات
بین المللی ،خاطرنشــان کرد :به نظر میرسد که
در شرایط فعلی ایران با توجه به رخدادهای سال
گذشــته و همچنین مخالفتهای جدی رقبای
سیاسی ایران در سطح جهانی به ویژه منطقه و با
توجه به تالشــهای رئیسجمهور جدید آمریکا و
تیم همراهش برای تشــدید تحریم ها علیه ایران
و از سوی دیگر با توجه به جاهطلبی های ولیعهد
عربســتان و اظهارات تندش ،باید حفظ وحدت
ملی و انسجام همگانی اولین و مهمترین اولویت
نخبگان سیاسی کشــور که بخشهایی از آنها در
احزابسیاسیمتمرکزهستند،باشد.
این عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه
با تاکید بر فعالیت مهم احزاب سیاســی در سال
پیش رو ،تصریح کرد :احــزاب باید بتوانند بیش
از گذشــته کارگروههای کارشناسی خود را فعال
کنند تا روندهای اجتماعی ،سیاســی  ،فرهنگی
و اقتصادی جامعه را با متودولوژی علمی بررسی
کرده و خروجی آنها را به دولتمردان ارائه کنند.
وی افزود :از ســوی دیگر احزاب باید از طریق
ارتباط با رســانهها ،دیدگاهها و گزارشاتشان را در
معرض دیــد افکار عمومی قــرار دهند .فراموش
نکنیم که حرف زدنهای بدون پشــتوانه علمی و
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اخبار کوتاه

خبرگزاری ایلنا مجرم شناخته شد

میزان :ســخنگوی هیات منصفــه دادگاه
مطبوعات استان تهران گفت :خبرگزاری بسیج
به اتهام نشــر اکاذیب به قصد تشــویش اذهان
عمومی مجرم شــناخته نشد .احمد مومنی راد
در تشریح جلسه روز گذشته دادگاه مطبوعات،
اظهار کــرد :پرونــده پایگاه خبری پرســش،
خبرگزاری ایلنا ،و خبرگزاری بســیج در شعبه
 ۹دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی
محمدی کشــکولی مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد :پایگاه خبری پرسش به اتهام نشر
مطالب خالف واقع با اکثریت آراء مجرم شناخته
شــد و مستحق تخفیف دانسته شــد و در بابت
اتهام توهین مجرم شناخته نشــد .مومنی راد
تصریح کرد :مدیرعامل خبرگزاری ایلنا به اتهام
نشــر مطالب خالف واقع با اکثریت آراء مجرم
شناخته شد و با شکایت شاکی خصوصی نیز با
اکثریت آرا مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف
دانسته نشد .ســخنگوی هیات منصفه دادگاه
مطبوعاتاستانتهراندرپایانخاطرنشانکرد:
خبرگزاری بســیج به اتهام نشر اکاذیب به قصد
تشویشاذهانعمومیمجرمشناختهنشد.

محکومیت خاوری قطعی شد

ایســنا :رییس دادگاه انقــاب گفت که
محکومیت محمود رضا خــاوری  -مدیرعامل
وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم
به فساد بزرگ بانکی  -قطعی شده است .حجت
االسالم و المسلمین موسی غضنفر آبادی با بیان
این مطلب ،گفت :دســتور شناسایی و توقیف
اموال وی در داخل داده شــده است .وی با بیان
اینکه مدت واخواهی به پایان رسیده است ،یادآور
شد :محکومیت خاوری ،جریمه نقدی و برگشت
اموال است که دستور همه آنها داده شده است.

عدمتسویه بدهی ناجا
به شرکت نفت

خانه ملت :ســخنگوی کمیسیون برنامه و
بودجه گزارش این کمیسیون درباره عملکردها
پیرامــون واردات بنزیــن ،نفــت وگاز و میزان
طلبکاریهای شــرکت ملی نفت ایران را قرائت
کرد .محمدمهدی مفتح در جلســه علنی روز
گذشته مجلس شورای اسالمی جزییات گزارش
کمیسیون برنامه و بودجه درباره عملکرد اجزای
یــک و دو بنــد« ز »تبصره یک قانــون بودجه
ســال  ۱۳۹۶کل کشــور را قرائت کرد و گفت:
«این گزارش حاصل بررســیهای کارشناسی
و نشســتهای غیررســمی همــکاران عضو
کمیسیونبادستگاههایذیربطوچندینجلسه
رسمی کمیسیون است .این گزارش دربرگیرنده
سابقه موضوع ،اقدامات و رسیدگیهای مراجع
ذیربط و در نهایت پیشنهاداتی برای اصالح امور
و رفع نارساییها است ».گفتنی است که در این
گزارش درباره مباحثی همچون واردات بنزین،
نفــت و گاز بیش از مجوزهــای قانونی از طریق
معاوضه نفت خــام با فرآوردههــای نفتی طی
ســنوات  ۸۷تا  ،۸۹عدم تســویه بهای میعانات
گازی تحویلی به شرکتهای پتروشیمی بابت
تحویل مواد افزودنی تحویلی به شــرکتهای
پاالیش و پخش طی ســالهای  ۹۰و  ،۹۱عدم
تسویه حســاب فی مابین دولت و شرکت ملی
نفت ایران طی ســنوات  ۸۶تا  ۸۸و عدم تسویه
مبلغ  6هزارو ۳۳۶میلیــارد ریال بدهی ناجا به
شرکت ملی نفت ایران صحبت شده و در نهایت
پیشنهاداتی جهت رفع نواقص ارائه شده است.

سپهر به سازمان بسیج
مستضعفینرفت

کارشناســی و یا ارائه دیدگاهها بدون تحلیل های
مبتنی بر سند و مدرک آســیبزا است؛ بنابراین
سیاســی کاریهای احزاب نه تنها مشــکلی را
برطرف نمی کند ،بلکه مردم را هم دچار مشــکل
خواهــد کرد .بــه همین جهت اســت که تاکید
میشود تا در شرایط فعلی احزاب از طرفداریهای
جناحیبپرهیزندوبهمنافعملیبیاندیشند.
دهقان در ادامه این گفتوگو با اشــاره به 40
سالگی انقالب اســامی ایران خطاب به احزاب
سیاسی گفت :امسال سالی اســت که احزاب به
 40سالگی خود در نظام جمهوری اسالمی ایران
نزدیک می شوند ،بنابراین تمام چهرههای حزبی
و سیاسی باید به پیشــینه و کارکرد خود نگاهی
بیندازند و با نقــد درون حزبی نقاط ضعف خود را
شناسایی کرده و نقاط قوت را تقویت بخشند.
این عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه
با تاکید بر این مســاله که باید از نقد دلســوزانه و
منصفانه حمایت کرد ،افزود:نقد درونی به احزاب
کمک می کند تا عالوه بر قویتر شــدن بر غنای
فضای سیاسی کشــور نیز اضافه کنند .واقعیت
این اســت که به جز موارد معدود نام حزب بیش
از واقعیت آن در ایران یدک کشــیده می شــود و
این در حالی است که احزاب باید به غیر از کارکرد
انتخاباتی اولویتهای دیگری بــرای خود متصور
شــوند .این عضو حزب اعتدال و توسعه در پایان
خاطر نشــان کرد که احزاب بایــد مواضع خود را
براســاس نیازهای واقعی جامعه اعالم و در همان
راستا قدم بردارند.

فارس :سردار سپهر به عنوان جانشین رئیس
سازمان بسیج مستضعفین منصوب شد .سردار
محمدحسین ســپهر با حکم سرلشکر جعفری
فرمانده کل ســپاه به عنوان جانشــین رئیس
سازمان بسیج مســتضعفین ،جایگزین سردار
علی فضلی شد .وی پیش از این معاون هماهنگ
کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه بود.

راه نجات اقتصاد کشور
شفافیت اطالعات است

ایسنا :نایب رییــس کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس ،گفــت :حمایت از تولید داخل با
ســود  20و  18درصد و با سیستم بانکی ربوی
امکان پذیر نیســت ،تولیدکننــدگان ما امکان
رقابت بــا کاالهای خارجی را ندارند ،سیســتم
بانکی هنوز نتوانســته خود را در خدمت تولید
قرار دهد .محمد حســین قربانی درنطق میان
دستور ،با اشاره به شعار حمایت از کاالی ایرانی،
گفت :شعار کنترل تورم را همگان سردادیم ،اما
باورداریم شعار تحقق پیدا نکرده است ،متاسفانه
امروز شــاهد افزایش قیمت ها در بازار هستیم،
بارها از همین تریبون اعالم کردیم که شاخصه
تــورم را جیب مــردم تعیین می کنــد و فقر را
سفرههای مردم ،متاسفانه این دو مقوله به هیچ
وجه دیده نشــده است ،شعار ســال حمایت از
تولید داخل است؛ با عدم شفافیت و نداشتن یک
استراتژی نظارت بر سیستم بانکی هرروز شاهد
فسادی درگوشه و کنار سیستم بانکی هستیم.
راه نجات اقتصاد کشور شفافیت اطالعات است.

